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FÄSTDETALJER HI-170 
Detalj: Benämning: Användning: 
 Skruv 

LKCS 8x16 
Gavel- och ryggstag 
Rygg 
Topphylla 
Lös framkant 
Skarvstycke 
Gångjärnshalvor 
Diskar och trasselfack 
Truckskydd 
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Skruv 
LKCS 6x8 

Gavelväggar 
Mellanvägg f. verktyg 
Bultfack 

 

Skruv 
LKCS 6x12 

Fot 
Skarvstycke 
Lådfack 

Skruv 
MCS 6x40 

Bultfack 

 

 

Skruv 
M6S 8x16 

Bärjärn 
Fästplåt f. trappa 
Fästbeslag f. trappa 

 

Skruv 
M6S 8x22 
(rostfri) 

Trappstege/vangstycke 

 
 

Skruv 
M6S 8x25 

Dubbla bärjärn 
Stolpe v. trappa 
Golvbalk v. trappa 

 

Skruv 
M6S 8x60 

Räckstolpe 
Hörnstolpe 
Grind och tröskel 
 
 

 

 

Skruv 
M6S 8x75 

Ersätter ovanstående skruv då 
balkar ligger under golvskivan 

Skruv 
T6S 6x25 

När golvplattor skruvas mot 
bärjärn 
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lattor skruvas mot 
balkkonstruktion 

Skruv 
T6S 6x40 

När golvp

 

Skruv 
T6S 10x50 

Fastsättning av trappa och 
trappstolpe i golv. 

 

Skruv 
MCS 4x6 

Mellanskift/packningslåda 

 

Mutter 
M6M 4 

Till ovanstående skruv 

 

Mutter 
M6M 5 

Till pinne för packningslåda 

 

Mutter 
M6M 6 

Till skruvar LKCS 6x8, LKCS 6x12 
och MCS 6x40 

Mutter M6M 8 Till skruv LKCS 8x16 
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Räck- och hörnstolpar 
Grind och tröskel 

 

Mutter 
Nyloc M8 

Gångjärnshalvor 

 Pop-nit SD 
640 BS 

Handledare, mellanledare och 
fotlist i räckstolpar. 
Skyddsplåt f. trappa 

 

plugg  av trappa i golv Thorsmans
TP4 

Fastsättning

 

Hilti slagexp. 
HKBM 10 

Fot för höglager 

 

Skruv 
M6S 10x25 

Fot för höglager 

 

Bricka BRB 
10,5x22 

Fot för höglager 

Skruv 
RXS B8x13 

Över- och understycke för dörr 

 
 



BifAB  Hyllställ HI170 

 

 
 
 

 

 



BifAB   HI170 

ENKELT ÖPPET HYLLSTÄL
 
 

L 

 
Lägg stolparna på ett par bockar i midjehöjd (arbetshöjd). Skruva fast 
(1) med skruv LKCS 6x12. Nederdelen av stolpen ska vila mot fotens framkant
Alla stolparna kan monteras. 
 
Lägg en FRAMSTOLPE (slät framsida) och en BAKSTOLPE (hålad framsi
varandra. Tag två GAVELSTAG och sätt dem till ett krysstag (2) och skruva
stolparnas liv. Skruv LKCS M8x16. (Avstånd mellan stolparna= hylldjup).
höjder upp till 2300 mm. Två krysstag på höjd 2500 mm. Gavelstagen placeras enligt 

FOT FÖR STOLPE 
. 

da) med liven mot 
 fast dem i 

 Ett krysstag på 

stagningsbilder på föregående sida.  

  
Res den färdiga gavelvertikalen. Skruva fast två 
stycken RYGGSTAG till ett krysstag i de båda 
bakstolparnas hålade framsidor (2). Skruv 
M8x16. ( Fem hålavstånd= 1000 mm). 
Ryggstagen placeras enligt stagningsbilder på 
föregående sida. 

Placera nästa framstolpe i läge. 

Hyllställ
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Lägg SOCKELPLÅT FRONT mellan framstolparnas 
insida och tryck ner sockelplåten tter 

Skr N i de översta 
stö  (4). Skruven ska 
vara placerad i överdelen av stövelhålet. Om 
topphyllplanet skall belastas placeras en 
hyllkrok omvänt i hålet så att hyllan vilar på 
denna. 

(3). Den si
uva fast ett HYLLPLA
velhålen i stolparnas liv

då fast. 

 

 
Placera in HYLLPLANET i sektionen och tryck 
ner detta mot sockelplåten och hyllkrokarna 
 

 
(Nederst t.v.) Placera HYLLKROKARNA i 
stolparnas hålrader (6). På var 100:e mm är 
hålet märkt, (s.k. stövelhål) så att det är lätt 
att placera kroken till rätt hyllavstånd. 
 
Vid följdmontering monteras först 
bottenhyllplanet och därefter topphyllplanet. 
Man får då rätta mått direkt.  
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NKELT SLUTET HYLLSTÄ
 
E LL 

 
Lägg en FRAMSTOLPE och en BAKSTOLPE med liven mot varandra. Placera en GAVEL 
mellan stolparna (7). Skruva fast GAVELN i hålet 62,5 mm ifrån stolpens topp. Skruva 
fast FOT FÖR STOLPE och GAVELN med samma skruv LKCS 6x12, sammanlagt 8 st. 
Gavlarna bör sitta på samma sida som stolparna vid följdmontering. OBS! Yttergavlarna 
sättes alltid mellan hyllplanen och stolparna. 

 
Res den färdiga gavelvertikalen. Skruva 
fast RYGGEN på insidan om BAKSTOLPENS 
framsida (8). Fyra skruvar pr stolpe. Skruv 
LKCS 8x16 och mutter M6M8. 

ryggen. 
Tag nästa BAKSTOLPE och skruva fast 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Sätt nästa FRAMSTOLPE på plats. 

framstolparnas insida och tryck ner 
sockelplåten (9). Den sitter då fast. 

 
Lägg SOCKELPLÅT FRONT mellan 

 
Skruva fast ett HYLLPLAN i de 

översta stövelhålen i stolparnas liv (10). 
Vid flera hyllställ i rad skruvas 
topphyllplanen med samma skruv (LKCS 
8x16 och mutter M6M8) par om par i övre 
delen av stövelhålet. Om topphyllplanet 
belastas, placeras en hyllkrok omvänt i 
hålet så att hyllan vilar på denna. 
 
Placera in HYLLPLANET i sektionen och 
tryck ner detta mot sockelplåten och 
hyllkrokarna. 
 
Vid följdm

yllplanet och därefter 
topphyllplanet. Man får då rätta mått 
direkt.   

ontering monteras först 
bottenh
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DUBBELT SLUTET HYLLSTÄLL 
 

HyllställHyllställ

 
Lägg en FRAMSTOLPE och en BAKSTOLPE med liven mot varandra. Placera en GAVEL 
mellan stolparna. Lägg motsvarande stolpar och gavel vid sidan om första paret men 
vänd RYGGSTOLPARNA mot varandra. Se till att gavlarna ligger på samma sida om 
stolparnas liv. Skruva fast FOT FÖR STOLPE (12) och nedre delen av GAVELN med 
samma skruv LKCS 6x12 och mutter M6M 6. 

 
Res de båda gavelvertikalerna och skru
ihop dem tillsammans med RYGGEN (13). 
Ryggen skall inte ligga mellan stolparna. 
Antal skruv=4 st. pr stolpe. LKCS 8x16 och 
M6M8. 

va 
 
Skruva ihop två BAKSTOLPAR mot ryggen. 
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Sätt nästa FRAMSTOLPE på plats. 

 
Lägg SOCKELPLÅT FRONT mellan 

yck ner 
st. 

framstolparnas insida och tr
sockelplåten (14). Den sitter då fa
Gör på samma sätt på båda sidor av 
dubbelhyllstället. 

 
 

Skruva fast ett HYLLPLAN i de översta 
stövelhålen i stolparnas liv (15). Vid flera 
hyllställ i rad skruvas topphyllplanen med 
samma skruv (LKCS8x16 och mutter 
M6M8) placerad i övre delen av 
stövelhålet. Om topphyllplanet belastas 
placeras en hyllkrok omvänt i hålet så att 
hyllan vilar på denna. 

Placera in HYLLPLANET i sektionen och 
tryck ner detta mot sockelplåten och 
hyllkrokarna (16). 

Vid följdmontering monteras först 
bottenhyllplanen och därefter 
topphyllplanen. 

 
 

  



DETALJBILDER 
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ot för stolpe 

 
Gavel- och ryggstag Sockelplåt, front F

Montering av 
bottenhyllplan på hyllkrok 

 
Mo

 
Montering hyllplan ntering av topphyllplan 

Montering rygg 
enkelsektion 

 

 

 

Montering av gavel 
 

 

 
 

bbelsektion. 
n skall inte ligga mellan stolparna. Stolpe

 
 
Montering rygg du
OBS! Rygge  

 



TILLBEHÖR TILL HI170 
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ETIKETTHÅLLARE 
Etiketthållaren är försedd med snäppen. Tryck 

äppet i hyllplanets slits, 
ållaren är symetrisk. 

FRAMKANT TILL HYLLPLAN 
Framkanten placeras ovanpå hyllplanet 
innanför stolpflänsen och fastskruvas med 
skruv LKCS 8x16 och mutter M6M 8 i 
hyllkrokshålen. 

först in mittersta sn
därefter de övriga. Etiketth
 

 
 

 
MELLANVÄGG 

 Placera in mellanväggens 
ovala hålen på övre hyllplanets 

 vinkelbockade kanten 

 
Lyft mellanväggen och placera in de nedersta 
tapparna i motsvarande hål på nedre 
h

V
tappar i de 
älj delningsavstånd.

undersida. OBS! Den
skall vara nertill. 

yllplanets översida. 

Släpp ner mellanväggen i sitt rätta läge. Den 
har ny fyrpunktsinfästning. 

M
V  
melannväggens tappar i de ovala hålen i 
hyllplanets översida. Tryck ned. 
 

ELLANVÄGG, LÅG 
älj delningsavstånd. Placera in
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resp. 
glidskenor. Lyft lådspärren vid uttag av lådan. 
Lådorna inredes enl. önskan med skift och 
pinne. 

INSATS FÖR PACKNINGAR 
Välj höjd och placera hyllkrokar (4 pr stege) i 
stolparnas hyllkrokshål. Placera stegen på 
yllkrokarna och sätt in lådorna i h

LÅDFACK 
Lyft lådfacket upp till önskat hyllplan och 
baxa in höger sida innanför stolpen. Skjut 
därefter in lådfacket på hyllplanet. 

Passa in lådfacket så att det befinner sig i plan 
med hyllkanten. Justera lådfacket i sidled så at

 
t 

kanterna är intill stolparna. I lådfackets 
rambalk finns hål för fastsättning. Fixera läget 
med skruv utan mutter. 
 

BULTFACK 
Avpassat för sektion 1000x500 mm, höger 
resp. vänster gavel(triangelformad) placeras 
med den ohålade kanten vertiklat bakom 
stolpflänsen. Frontens underkant med hålrad 
placeras och fastskruvas i gavlarna med 
skruv LKCS 6x8 och mutter M6M 6. 
Mellanväggen monteras i de ovala hålen på 
hyllplanets över- och undersida. 
Fyllnadsplåten fastskruvas i mellanväggens 
och frontens resp. hål. (LKCS 6x8). Fronten 
fästes i gavlarna. 

 

LUCKA FÖR TRASSELFACK 
Avsedd för sektion 1000 mm. Passa in 
luckan i sektionen. Använd nedre delen med 
de fyra hålen som mall och borra hål (Ø 8 
mm) i stolpen. Skruva fast luckan (LCKS 
8x16). Använd staglist för gavel som 
förstärkning. 
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ontering av dubbeldörr M
 
 

Fäst över- och understyc
RXS 8x13 i topp- och bo
slitsade hål. Fäst gångjä
skruv LKCS 8x16 och mu
stolparnas 12:e resp. 
dörrbladen (4). 
monteras. 

ke (1-2) med skruv 
ttenhyllplanets 
rnshalvorna (3) med 
tter M6M8 i 

14:e hål. Häng på 
Regel- och låssatserna 


